പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്സൺ &
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം.
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തീയതി : 14.11.2021.

=======================================================================
വിഷയം :-ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി, പത്തനംതിട്ട - - ജില്ലയിലെ ശക്തമായ
മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി പ്രൊഫഷണല്
കോളേജുകള് ഉള്പ്പടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 2021 നവംബര് 15 നു
പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു-ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
പരാമര്ശം :- 1) കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും പത്തനംതിട്ട
ജില്ലയിൽ 2021 നവംബര് 13, 14 തീയതികളില് അതി ശക്തമായ മഴക്കും , ശക്തമായ കാറ്റിനുമുള്ള
മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴ
പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇക്കാര്യങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി
നിരീക്ഷിച്ചു വരികയുമാണ്.
ശക്തമായ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ

പ്രാദേശികമായ ചെറിയ

വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വർധിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അളവിൽ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും
കാറ്റിൽ

മരങ്ങൾ

അപകടങ്ങളുടെ

കടപുഴകി

വീണും,

പശ്ചാത്തലത്തിലും

പോസ്റ്റുകൾ

ഓറഞ്ച്

തകർന്നു

ബുക്കിലെ

വീണും

നിർദേശ

ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള

പ്രകാരം

മലയോര

മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്ര നിർത്തി വെക്കുന്നതിനും, രാത്രി യാത്ര നിരോധനം എന്നിവക്കും
നവംബര്

14

നു

ജില്ലയിലെ എല്ലാ വില്ലേജുകളും തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനും,ജില്ലയിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരും
നവംബര് 20 വരെ ആസ്ഥാനം വിട്ടു പോകരുതെന്ന് നിർദേശം നിലവില് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കാര്യങ്ങള്

വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. രണ്ടു ദിവസമായി ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ

പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി
വീണും, പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളിലുമുള്ള ദുരന്ത സാധ്യതകൾ
നില നില്ക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളതിനാലും ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് തുറന്നു
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീക്ഷണിയാണെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു.
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ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 34 (എം) വകുപ്പ് പ്രകാരം
ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പടെയുള്ള എല്ലാ തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
2021 നവംബര് 15 നു പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.
എന്നാല് സര്ക്കാര് ശമ്പളം നല്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അധ്യാപക, അനധ്യാപക
ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി/ അതോരിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന
ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അതാതിടങ്ങളില് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നും ഇതിനാൽ
ഉത്തരവാകുന്നു.

(ഒപ്പ്)
ചെയര്പേഴ്സൺ, ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി
& ജില്ലാ കളക്ടര്, പത്തനംതിട്ട
പകർപ്പ് :
1. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗങ്ങള്
2. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ,പത്തനംതിട്ട
3. റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ആഫീസര് അടൂർ/ തിരുവല്ല
4. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്, (ജനറല്/ എല്.എ/ ആര്.ആര്/ എല്.ആര്/ ഇലക്ഷന്)
5. സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പത്തനംതിട്ട
6. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്, തിരുവല്ല
7. തഹസില്ദാര്, അടൂര്/ തിരുവല്ല/ റാന്നി/ കോന്നി/ കോഴഞ്ചേരി/ മല്ലപ്പള്ളി
8. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ,പത്തനംതിട്ട (പത്ര ദൃശ്യ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി )
9. ജില്ലാ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ, പത്തനംതിട്ട (വെബ് സൈറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി )
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